ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻼود ،ﻣﺮﮐﺰداده و ﺳﺮور

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ) ۲۰۱۶ﺑﺨﺶ دوم(

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف و درآﻣﺪزای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور در ﻓﻀﺎی
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور را ﺑﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﻤﻪﻓﻦﺣﺮﯾﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی واﺳﻂ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ
از وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،در
اول اﮐﺘﺒﺮ  ،2014اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ
ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻨﯽ ،ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻨﯽ ،در اول اﮐﺘﺒﺮ  ،2016ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.

ﭘﺮدازش
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016روی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭘﺮدازش و
ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور:
ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت  64ﺑﯿﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ را در ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ،Coreﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﭘﺮدازش ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻤﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎﻧﻮ
ﺳﺮور را ﻣﯽﺗﻮان از راه دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PowerShellا Microsoft Management Console (MMC)،و اﺑﺰارﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻼود ،ﻣﺮﮐﺰداده و ﺳﺮور
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ) ۲۰۱۶ﺑﺨﺶ اول(
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ:
 -اﯾﺠﺎد ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

 اﯾﺠﺎد ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  DNSﺳﺮور ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی وبﺳﺮور ﮐﻪ ) Internet Information Service (IISرا اﺟﺮا ﮐﻨﺪ. اﯾﺠﺎد ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﺮی ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ،اﯾﻦ Roleﻫﺎ و Featureﻫﺎ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
  ،Hyper-Vﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺪه Datacenter Bridging- Defender
 - DNSﺳﺮور
 Desired State Conﬁguration- Clustering
- IIS
- System Center Virtual Machine Manager
- Secure Startup
 ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺮور ﺷﺎﻣﻞ  Storage Replica ، MPIO ، ISCSI initiatorو Data deduplicationﺗﻤﺎم roleﻫﺎ و featureﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ )ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در  imageﻧﺎﻧﻮ
ﺳﺮور( و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ )ﻧﺼﺐ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ( در ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ roleﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﺑﺪون ﻫﯿﭻ  roleﯾﺎ  featureﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ،ﭘﮑﯿﺞﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
درﺑﺎره ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت roleﻫﺎ و featureﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮﻧﺪ،
در  imageﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﻗﺮار داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ  imageﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور را دارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻧﺴﺨﻪ  Server coreو ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

شکل  :2مقایسه
منابع مورد
نیاز نانو سرور
در برابر
Server Core

در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ،ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﯽدی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ،ﯾﮏ
ﻓﻮﻟﺪر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  WIMدرون آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻟﺪر ﭘﮑﯿﺞﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 PowerShellاﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﮐﺘﯿﻮ داﯾﺮﮐﺘﻮری  joinﺷﻮد،
اﻣﺎ از  Group Policyﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از )Desired
 State Conﬁguration (DSCاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ:

در ﻧﺴﺨﻪ  2016وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،روی دراﯾﻮرﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
 Hyper-Vﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ Red Hat
 ،CentOS ،Debian ،SUSE ،Canonicalو  FreeBSDاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻮت اﯾﻤﻦ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ:
در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺴﻞ دو  Hyper-Vﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Secure Bootﯾﺎ ﺑﻮت اﯾﻤﻦ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ اﻗﺪام اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺎزه اﺟﺮا ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺮﺑﯽ
ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮت ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺸﮑﻠﺘﺎن ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اوﺑﻮﻧﺘﻮ  14ﺑﻪ ﺑﻌﺪ SUSE ،ﺳﺮور  12ﺑﻪ ﺑﻌﺪ Red Hat ،ﻧﺴﺨﻪ  7ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و  CentOSﻧﺴﺨﻪ 7
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

با پیادهسازی دیواره آتش توزیعشده ،مهندسان شبکه میتوانند سیاستهای مختلف
دیواره آتش را در بخشهای مختلف پیادهسازی کنند و از کاربران خود در برابر
ترافیکهای ناخواسته که از طریق اینترنت و حتی اینترانت ایجاد میشود ،محافظت
کنند

ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ:
در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﺘﺼﺎصدادهﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﯾﺎ وﯾﻨﺪوز را ﺣﺬف ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی:
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ  ،Hyper-Vﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی  Mapﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﻮد.

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺑﺮی
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﻮزه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
:Storage Space Direct
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﺮور ،اراﺋﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ را
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮورﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؛
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  SATAﯾﺎ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  .NVMeﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ SAS fabric
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  storage fabricاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻋﻤﻠﮑﺮد  I/Oﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻘﻂ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016وﺟﻮد دارد .در ﺷﮑﻞ  ،3ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻫﺮ
ﺳﺮور ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل  :3نمای کلی سرویس Storage
Space Direct

:Health Services
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﻼﺳﺘﺮ از ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﺖ آن را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ،از دﺳﺖ
دادن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﺧﺮاب در ﯾﮏ  storage poolرا ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ  Storage Space Directﺑﻮده و ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ.
:Resilient File System
در ﻧﺴﺨﻪ  2016وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور Resilient File System (ReFS) ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮی
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ دادهﻫﺎ :در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪchecksum ،ﻫﺎ از ﺗﻤﺎم  metadataﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وchecksumﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺻﺤﺖ دادهﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .در ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺧﻮاﻧﺪن دادهﻫﺎchecksum ،ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از درﺳﺘﯽ دادهﻫﺎ و checksumﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﯽ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ReFS :ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﻤﯿﺮات در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮای ﻋﯿﺐزداﯾﯽ ﺳﮑﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮاب ،ﻓﻀﺎی دﯾﺴﮏ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،از metadataﻫﺎی ﺣﺴﺎس ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ :ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  ،VHDXﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان  ،I/Oﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  VHDXرا اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ReFSﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت »آﻧﯽ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

یکی دیگر از قابلیتهای بسیار مهم ویندوز سرور  ،2016وجود کنترلر شبکه است.
این کنترلر که فقط در نسخه  2016وجود دارد ،نمایی مرکزی برای مدیریت ،اعمال
تغییرات ،مانیتور کردن و عیبیابی زیرساختها در مرکز داده ،ارائه میدهد

Storage Replica:
 ،Storage replicaوﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از دادهﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن از دﺳﺖ ﻧﺮود .از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:
 از دﺳﺖ ﻧﺪادن دادهﻫﺎ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺎم ) (synchronousﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻤﮕﺎم) (Asynchronousﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﺳﺮورﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ،
اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آﺳﺎن :اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏﺧﻂ دﺳﺘﻮر در  PowerShellﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮور storage replica ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی:
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺴﺨﻪ  2016وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ) (storage Quality of Serviceاﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﮐﻨﺴﻮل ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی و ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮐﺎری آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎس ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  I/Oﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ،4ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،PowerShellاﻣﮑﺎن
اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد.

شکل  :4تنظیمات ماشین
مجازی و قسمت تضمین
کیفیت خدمات ذخیرهسازی

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی درون ﮐﻼﺳﺘﺮ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  fail-over clusterرا ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز
ﺳﺮور  2016ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در ﯾﮏ  fail-over clusterدارﯾﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ دو
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  R2 2012ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪروز
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  R2 2012ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎده ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ  fail-over clusterوﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺪول  ،2ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای از
ﻣﯿﺰان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

جدول  :2تغییرات در امکانات محاسباتی و
ذخیرهسازی ویندوز سرور  2016و مقایسه با
نسخههای پیشین

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1395  دى12

https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/6030 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

